„…Odejdźmy od zgiełku i tam, w tej ciszy, słuchajmy głosu, który mówi w nas samych…”
Jerome K. Jerome
Regulamin konkursu poetyckiego „WIERSZOPISANIE”
dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
oraz uczniów Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego
i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego.
§1
Organizator Konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
2. Konkurs wpisuje się w obchody rocznicy 20-lecia powstania Wyższej Szkoły
Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
§2
Cel Konkursu
1. Zachęcenie uczniów i studentów do włączenia się w obchody rocznicy 20-lecia
powstania WSEI w Lublinie.
2. Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej Uczestników.
3. Promocja Uczelni.
4. Popularyzacja tworzenia utworów poetyckich, jako metody rozwijania własnej
wrażliwości.
§3
Temat Konkursu
1. Kategoria utworów literackich to poezja.
2. Tematyka utworów literackich zgłoszonych do konkursu jest dowolna.
§4
Uczestnicy Konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów Akademickiego Liceum Mistrzostwa
Sportowego, Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz studentów WSEI.
§5
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Zgłoszenie do Konkursu następuje przez nadesłanie pracy konkursowej wraz z kopertą
z danymi personalnymi oraz wypełnionymi załącznikami do niniejszego Regulaminu z
dopiskiem: Konkurs poetycki „WIERSZOPISANIE”:
a) pocztą elektroniczną na adres: biblioteka@wsei.lublin.pl
b) osobiste doręczenie prac do Biblioteki Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w
Lublinie.
c) pocztą tradycyjną na adres Organizatora (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w
Lublinie 20-209 Lublin, ul. Projektowa 4).

2. W wypadku nadsyłania zgłoszeń przesyłką pocztową lub kurierską o zachowaniu
terminu decyduje data stempla pocztowego.
3. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony załącznik nr 1 (Metryczka).
4. Zgłoszenie musi dodatkowo zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz Oświadczenia, które stanowi Załącznik nr 2 do
Regulaminu,
b) wypełnione i podpisane Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich
na organizatora konkursu, który stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
5. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przeniesienie praw autorskich
oznacza brak możliwości uczestnictwa w konkursie.
6. Prace konkursowe muszą by pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie
publikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Zgłoszenie pracy w
konkursie jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
7. Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie.
8. Niedostarczenie lub odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w konkursie
skutkuje niezakwalifikowaniem pracy konkursowej w konkursie.
9. Konkurs trwa od 24.02.2020 r. do 15.10.2020 r. Termin składania prac upływa z
dniem 15.10.2020 r.
10. Udział w konkursie jest bezpłatny.
§6
Warunki organizacyjne konkursu
1. Organizator przyjmuje od jednej osoby dowolną ilość utworów.
2. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą być podpisane. Muszą być opatrzone
wyłącznie wybranym znakiem. Dane personalne uczestnika konkursu należy zapisać
na odrębnej kartce i umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej takim samym
znakiem, jakim opatrzona została praca oraz dołączyć je do pracy konkursowej.
3. Otworzenie oznakowanych kopert wraz danymi personalnymi uczestników konkursu
nastąpi po wytypowaniu zwycięzców w obecności komisji.
4. Prace należy dostarczyć w formie tekstu opracowanego na komputerze.
5. Prace można składać przez cały okres trwania konkursu.
§7
Komisja Konkursowa
1. O wyłonieniu laureatów decyduje Jury powołane przez Organizatora.
2. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§8
Nagrody
1. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne oraz dyplomy.
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas wieczorku
poetyckiego zorganizowanego dla wszystkich uczestników konkursu w maju 2020 r.
Spotkanie połączone będzie z prezentacją nagrodzonych i wyróżnionych utworów.

4. Nagrodzone utwory opublikowane zostaną w okolicznościowej publikacji.
§9
Postanowienia końcowe
1. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać na stronie internetowej
Organizatora: www.wsei.lublin.pl oraz www.alms.lublin.pl, za pośrednictwem poczty
elektronicznej: biblioteka@wsei.lublin.pl lub poprzez kontakt telefoniczny pod
numerem telefonu 081 749-32-14.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją postanowień
niniejszego Regulaminu.
3. Koszty dostarczenia prac Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
4. Zgłoszone prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji Organizatora.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
6. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

Załącznik nr 1

Konkurs poetycki „WIERSZOPISANIE”
METRYCZKA
1. IMIĘ I NAZWISKO

……………………………………………………………………………………..
2. KIERUNEK I ROK STUDIÓW

……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
3. KLASA

…………………………………………………………………………………………...
4. NUMER TELEFONU I ADRES E–MAIL:

…………………………………...………………………………………………………
………………………………………..

………………………
podpis autora pracy

Załącznik nr 2

Konkurs poetycki „WIERSZOPISANIE”

OŚWIADCZENIE
UCZESTNIKA KONKURSU / OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO
UCZESTNIKA KONKURSU*
………………………………………………………….......................
(Imię i Nazwisko uczestnika konkursu / rodzica/opiekuna prawnego*)
Oświadczam, że:
1. Zapoznałam(-em) się z Regulaminem konkursu poetyckiego „WIERSZOPISANIE” i akceptuję jego
postanowienia.
2.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) ……………………………….. w w/w konkursie*.

3.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich/mojego dziecka* danych osobowych przez
Administratora w zakresie:

imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, klasa, nazwa szkoły - dla celów związanych z przebiegiem konkursu.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie mojego/mojego dziecka* wizerunku przez
Organizatora konkursu.
5. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację (prezentowanie publiczne w dowolny sposób, w tym m. in. w
Internecie) pracy konkursowej oraz mojego/ mojego dziecka*: wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o
szkole, do której uczęszcza(-m), w ramach promocji konkursu oraz działalności Organizatora.
6. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac konkursowych przez Organizatora.
7. Złożoną na konkurs pracę wykonałem/moje dziecko wykonało* samodzielnie.
8. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz o prawach, jakie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
9. Oświadczam, że dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą.

…………………….
miejscowość, data

…........…………..…………………………..
podpis osoby składającej oświadczenie

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH
NA ORGANIZATORA KONKURSU

Ja niżej podpisany/a …………………………………...................jako osoba pełnoletnia będąca autorem pracy
konkursowej
/
przedstawiciel
ustawowy
dziecka/opiekun
prawny
dziecka
………………………………………………, będącego autorem pracy konkursowej* – zwanej dalej jako
„dzieło”, zgłoszone do konkursu poetyckiego „WIERSZOPISANIE”, organizowanego przez Wyższą Szkołę
Ekonomii i Innowacji w Lublinie dla uczniów ALMS, ALO i studentów WSEI (zwanego dalej Organizatorem),
oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do dzieła w zakresie
wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora / W imieniu własnym* przenoszę nieodpłatnie
na Organizatora autorskie prawa majątkowe do dzieła.
Autorskie prawa majątkowe do dzieła przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego
oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania utworu i
rozporządzania nim, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania dzieła w kraju i za
granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe
na następujących polach eksploatacji:
1) udostępnienie dzieła na zasadach wolnej licencji,
2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską,
techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera
oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie
ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
3) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie do formatu,
systemu lub standardu,
4) tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub
jakiekolwiek inne zmiany),
5) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i
reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie dzieła w ten
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w
szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
6) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
7) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w
sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i
platformy cyfrowe,
8) prawo do wykorzystywania dzieła do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy,
sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz
innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych
lub szkoleniowych.
Autor zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający
Organizatora w wykonywaniu praw do dzieła. W szczególności Autor upoważnia Organizatora do decydowania
o publikacji dzieła i decydowania o zachowaniu jego integralności.
Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu/W imieniu własnym* zezwalam
Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań dzieła w zakresie wskazanym powyżej.
Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu/W imieniu własnym* oświadczam, że
dzieło jest autorstwa mojego/mojego dziecka* i że w związku z wykonaniem dzieła i przeniesieniem
majątkowych praw autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.
............…………………………..
(data i podpis autora/ autora/przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego)

*niepotrzebne skreślić

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSOBY
FIZYCZNEJ
Wypełniając obowiązek informacyjny, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.
z 2016r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Organizator.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym uczestnik konkursu może
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@wsei.lublin.pl lub
pisemnie na adres Administratora danych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu jest zgoda na
przetwarzanie danych osobowych.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty umocowane przepisami prawa do
odbioru danych osobowych, członkowie Jury, upoważnieni pracownicy Organizatora oraz podmioty
przetwarzające, którym Administrator powierzył umową przetwarzanie danych.
5. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać
przez okres realizacji obowiązków organizatora konkursu wobec uczestników konkursu oraz w
obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji powstającej u organizatora konkursu,
ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika konkursu, przysługują mu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art.
18 RODO;
e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach
określonych w art. 21 RODO;
f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO
;
g) prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO);
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem koniecznym do przystąpienia i
uczestnictwa w konkursie.
8. Zgodnie z obowiązującym prawem Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za
przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np.
wykonywanie zdjęć i filmów a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że
rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest
rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.

…………………………………

